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Protokół nr  28/2013 
z  posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Gminy 

Poczesna z dnia 19 listopada 2013 roku 
 
Obecni wg załączonej listy obecności.  
 
Porządek  posiedzenia: 
 

1. Analiza działań podejmowanych przez jednostki podległe Komisji  

w zakresie złożonych wniosków i pozyskanych środków zewnętrznych 

 w roku 2012 i 2013. 

2. Omówienie materiałów na XXX Sesję Rady Gminy Poczesna. 

3. Sprawy różne. 

 

Ad. 1 
Działania podejmowane przez placówki oświatowe w zakresie złożonych wniosków 
 i pozyskanych środków zewnętrznych w roku 2012 i 2013 przedstawiły Kierownika 
Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych  – Grażyna Rakowska oraz 
Kierownik Referatu Finansowo - Podatkowego, Agata Adamus. 
Wśród projektów zewnętrznych, w których uczestniczyły placówki oświatowe z terenu 
gminy Poczesna wymienione zostały min.: 
- projekt ogólnopolski „Akademia Uczniowska”, 
- projekt ogólnopolski EDUSCIENCE, 
- projekt  międzynarodowy COMENIUS, 
- projekt w ramach POKL „ Przedszkolaki naszą dumą”, 
- projekt w ramach POKL „Słoneczne przedszkolaki z Poczesnej”, 
- projekt w ramach POKL „Przedszkolaki przyszłością gminy Poczesna” 
- projekt w ramach POKL „Twoja przyszłość”. 
 
Głos zabierali: 
- Iwona Choła zapytała, kto przygotowuje te projekty. 
 
- Kierownik Referatu Finansowo – Podatkowego, Agata Adamus  odpowiedział, że 
pracownicy urzędu i dyrektorzy poszczególnych placówek.  
Na tym dyskusję zakończono. 
 
Działania podejmowane przez Gminne Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji  
w Poczesnej w zakresie złożonych wniosków i pozyskanych środków zewnętrznych  
w roku 2012 i 2013 przedstawiła Dyrektor – Anita Imiołek. 
Głosu nikt nie zabrał. 
 
Działania podejmowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Poczesnej w zakresie 
złożonych wniosków i pozyskanych środków zewnętrznych w roku 2012 i 2013 
przedstawiła Dyrektor - Jolanta Szczepanik. 
 
Głos zabierali: 
- Iwona Choła wyraziła zadowolenie z podejmowanych przez jednostki podległe 
Komisji działań i życzyła dalszych sukcesów w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. 
 
Na tym dyskusję zakończono. 
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Ad. 2 
W tym punkcie głos zabierali: 
- Wójt gminy poinformował o tym, że wystąpi na sesji z wnioskiem o wprowadzenie 
do porządku projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy 
Gminy Poczesna z organizacjami pozarządowymi na rok 2014. 
 
Na tym dyskusję zakończono. 
 

Ad. 3 
Przewodnicząca Komisji przedstawiła pisma jakie wpłynęły do Komisji tj.: 
 
-  Od Wójta gminy Poczesna w sprawie pisma Związku Komunalnego Gmin ds. 

Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie dotyczącego przystąpienia gmin do spółki 

PWiK  O. Cz. S.A. 

 

Członkowie Komisji zapoznają się z materiałami w ww. sprawie. 

 

- Od Wójta gminy Poczesna w sprawie połączenia dwóch użytków ekologicznych 

 i utworzenia jednego o nazwie Zapadliska. 

 

- Pismo od Wójta gminy Olsztyn w sprawie propozycji zmiany granic gminy oraz 

protokół z konsultacji z mieszkańcami sołectwa Korwinów i Słowik w ww. sprawie.  

 

Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie granic gminy  tzn. nie wyraża 
zgody na zmianę granic gminy. 

- Odpowiedzi Wójta gminy Poczesna na wnioski z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
 
Głos zabierali: 
- Lidia Kaźmierczak wystąpiła z wnioskiem  by zwrócić uwagę dyrektorom szkół na 
uwzględnienie przy ocenie z zachowania działalności uczniów w zespołach 
artystycznych i społecznych. 
 
Na tym Komisja zakończyła posiedzenie.  

      

Przewodnicząca Komisji Oświaty,  

Kultury, Sportu i Rekreacji 

 

Protokół sporządziła:                                          Iwona Choła                                           

 

Magdalena Caban           


